
Vad ingår i försäkringen?

Försäkring för arbetsmaskiner ersätter skador på din arbets-
maskin eller anordning upp till högst det verkliga värdet på 
den. Skador ersätts i enlighet med de skydd som anslutits till 
försäkringen.

 Brandförsäkringen – ersätter eld som kommit lös, en 
kortslutning i en elektrisk apparat som är försäkringsobjekt 
eller skador som en storm förorsakat.

 Transportskyddet – ersätter skador som förorsakats ar-
betsmaskin av att det transporterande fordonet välter, kör 
av vägen, kolliderar eller av att markgrund rasar.

 Rättsskyddsförsäkringen – ersätter advokatkostnader i 
tviste- och brottmål i anslutning till en arbetsmaskin högst 
upp till det försäkringsbelopp som antecknats i försäkrings-
brevet.

• Stöldförsäkringen – ersätter inbrottsskador på en arbets-
maskin och skador som förorsakats av olovligt brukande 
eller försök till det.

• Skadegörelseförsäkringen – ersätter skador om en utom-
stående person skadar din arbetsmaskin avsiktligen.

• Vagnskadeförsäkringen – ersätter om arbetsmaskinen 
välter, kör av vägen, kolliderar, sjunker genom isen eller av 
någon annan utifrån verkande orsak skadar arbetsmaski-
nen.

• Avbetalnings-, leasing- och bilinteckningsförsäkring – 
ersätter arbetsmaskinens säljare, uthyrare, panthavare eller 
bilinteckningshavare för skador på fordonet.

• Haveriförsäkringen – ersätter plötsliga och oförutsedda 
skador som förorsakas av att arbetsmaskinen gått sönder 
av inre skador, dock inte skador på broms- eller bränsle-
systemet.

• Avbrottsförsäkringen – ersätter förlorade bruksdagar med 
arbetsmaskin till följd av en skada.

• Avbrottsförsäkring för lantbruk – ersätter kostnader som 
förorsakas av att arbetet utförs med främmande materiel, 
då användningen av en lantbruksmaskin avbryts på grund 
av en skada som ersätts ur försäkringen för arbetsmaski-
ner.

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkring för arbetsmaskiner ersätter inte exempelvis skador 
som förorsakas

 på en del av eller anordning på försäkringsobjektet, när 
skadan beror på ett konstruktions-, tillverknings- eller 
materialfel, materialtrötthet eller slitage i själva delen eller 
anordningen eller för vilken tillverkaren eller reparatören 
är ansvarig på grund av garanti eller någon annan orsak

 på motorn eller dess tilläggsanordning, växellådan, kraftö-
verföringen eller kylsystemet till följd av bristfällig luft-, 
olje-, eller kylvätskecirkulation

 av att bränslesystemet gått sönder, nedsmutsats eller 
förorenats

 på växellådan till följd av att den nedsmutsats eller föro-
renats

 på andra delar av försäkringsobjektet, exempelvis motorn, 
till följd av att bränsle- eller hydraulsystem eller växellå-
dan gått sönder, nedsmutsats eller förorenats

 genom inverkan av vatten (på motorn och dess hjälp-
anordningar) om fordonet framförs på en väg eller ett 
område som är helt eller delvis täckt av vatten. Den här 
villkorspunkten tillämpas även i sådana fall där fordonet 
framförs på en ovan avsedd plats och fordonets egen eller 
den övriga trafikens rörelse förorsakar en höjning av vat-
tennivån

 på grund av försäkringsobjektets last eller på grund av att 
försäkringsobjektet har överbelastats eller belastats för 
hårt, eller på grund av att det underhållits bristfälligt eller 
hanterats oskickligt eller vårdslöst

 på ett däck på grund av att det exploderat

 för slitage till följd av att försäkringsobjektet har använts 
och inte heller för förbrukat eller stulet bränsle

 Försäkringen för arbetsmaskiner ersätter inte skador, som 
kan ersättas utgående från en garanti, ett fel i varan eller 
på basis av produktansvaret.

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

 Om det visar sig att säkerhetsföreskrifterna inte har följts 
eller om en skada har förorsakats avsiktligen eller av grov 
oaktsamhet kan vi sänka ersättningen eller låta bli att 
betala ut ersättning helt och hållet.

 Vi minskar eller avslår ersättningen, om ett fordon körs 
under påverkan av alkohol eller annat berusningsmedel 
eller utan körrätt.

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktbeskrivningen, försäkrings-
villkoren och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Försäkring för arbetsmaskiner ersätter skador på din arbetsmaskin. I försäkringen kan väljas fyra försäkringskombinationer med olika omfattningar: 
Arbetsmaskinskasko, kombination II, kombination III och IV. I samtliga kombinationer finns vissa fasta skydd och till dem kan fogas valbara tilläggs-
skydd.
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Var gäller försäkringen?

Försäkringen för arbetsmaskiner gäller

 i de nordiska länderna, om inte giltighetsområdet har utvidgats med ett separat avtal.- Om en maskin eller anordning har hyrts ut, 
gäller försäkringen endast i Finland.

När och hur ska jag betala? 

 Premien ska betalas senast på förfallodagen. Separat kan avtalas om årspremien betalas på en gång eller i flera poster.

Hur kan jag säga upp avtalet? 

 Du kan säga upp försäkringen eller därtill hörande skydd i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsan-
mälan till försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

Vilka är mina skyldigheter?

- Vid ansökan om försäkring ska ges korrekta uppgifter, det vill säga exempelvis uppgifter om arbetsmaskinens ägare och innehavare.

- Försäkringsbolaget ska underrättas, om det skett några väsentliga förändringar eller om det finns brister i uppgifter som getts då 
försäkringsavtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet.

- De säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa skador ska iakttas.

- Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

 Försäkringen börjar gälla tidigast den dag då den har sökts. Försäkringen upphör när försäkringstagaren säger upp skyddet. Också 
försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet. Försäkringen slutar att gälla, om den försäkrade arbetsmaski-
nen övergår till annan ny ägare än till försäkringstagaren själv eller dennes dödsbo.


